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Az elmúlt évtizedekben hatalmas pszi -
cho farmakológiai fejlődésnek lehettünk
szem tanúi, gondoljunk csak az „agy évti-
zedének” korszakalkotó eredményeire. A
klasszikus triciklusos szerekhez hasonló
hatékonyságú, de azoknál sokkal bizton-
ságosabb hangulatjavítók – elsősorban a
szerotonerg rendszerre ható szerek – el-
terjedésével egyre több depressziós páci-
enst sikerült meggyógyítani. Akár úgy is
tűnhetett, hogy egyszer és mindenkorra
sikerül megoldani a depresszió okozta
népegészségügyi problémákat. Az elmúlt
évtizedben azonban egyre több olyan
adat látott napvilágot, amelyek megkér-
dőjelezték az addigi terápiás optimizmu-
sunkat. Kiderült ugyanis, hogy nagyon
sok páciensnek nem segítenek a hangu-
latjavítók, egyre nő a terápiarezisztens
betegek aránya és mind gyakoribbá vál-
nak a visszaesések is. Ez utóbbi hátteré-
ben gyakran derül fény a gyógyszeres ke-
zelés megszakítására vagy a kezeléssel va-
ló együttműködés egyéb problémáira (1).
Ebben – a terápiás hatás elmaradása mel-
lett – kiemelt jelentőséggel bírnak az
antidep resszív farmakoterápiát kísérő
mellékhatások (2, 3, 4). Ezek nemcsak az
életminőséget rontják, de csökkentik a
remisszió elérésének az esélyét is, külö-
nösen akkor, ha megakadályozzák az
anti depresszívum megfelelő ideig és meg-
felelő adagban történő szedését. Ma már
egyre több adat bizonyítja, hogy bár a
modern hangulatjavítók mellékhatás pro -
filja sokkal kedvezőbb a tri- és
tetraciklusos szereknél, de számos, az
életminőséget jelentősen befolyásoló ha-
tással rendelkeznek. Az egyik legfrissebb
– több mint 27 ezer páciens adatait fel-
dolgozó – metaa nalízis eredményei pedig
egyenesen arra utalnak, hogy az SSRI
antidep resszí vu mok hátrányai felülmúl-
ják terápiás előnyeiket (5). 

A vizsgálatok és a metaanalízisek ada-
tai szerint az SSRI szerek számos különfé-
le mellékhatást okozhatnak. Ezek között
a szájszárazság, a gasztrointesztinális pa-
naszok, a szexuális diszfunkciók (2, 6), az
inszomnia és a súlygyarapodás jelentkez-
nek leggyakrabban (4). Ezek sok esetben
szerepelnek az antidepresszívum – akár
már a kezelés kezdetén – történő elhagyá-

sának hátterében. A mellékhatások je-
lentkezése növeli a gyógyszeres kezeléssel
kapcsolatos negatív beállítódás kialakulá-
sának valószínűségét (3). Ez önmagában
is fokozhatja a mellékhatások előfordulá-
sát, így ez egyfajta ördögi körként vezet-
het a terápia megszakításához. Éppen
ezért a mellékhatások korai felismerésé-
nek és megszüntetésének kiemelt jelentő-
sége van a kezeléssel való együttműködés
fenntartásában. 

Ezen – az életminőséget jelentősen
rontó – tünetek megszüntetésére számos
lehetőség áll rendelkezésünkre a dózis, a
hatáserősség és az adagolás módosításá-
tól kezdve, a különböző életmódbeli vál-
tozásokon (különösen alvászavar vagy hí-
zás esetén) keresztül, a kiegészítő gyógy-
szerelésig, vagy éppen az antidep resszí -
vum váltásig. Kiemeljük, hogy bár a szub -
terápiás dózis mérsékelheti a mellékhatá-
sokat, de ez elégtelen terápiás válaszhoz
vezet, amely szintén növelheti a gyógy-
szerelhagyás valószínűségét (3). Gyakran
látjuk, hogy az SSRI szer elhagyását kö-
vető diszkon ti nuációs tüneteket a pácien-
sek tévesen, mellékhatásként értelmezik,
ez pedig tovább nehezíti a kezeléssel való
együttműködést (2). Éppen ezért hangsú-
lyozzuk, hogy a gyógyszeres kezeléssel
kapcsolatos pszichoedukáció során a mel-
lékhatásokkal és a diszkontinuációs
szind  rómával is foglalkoznunk kell (2). A
fentiek miatt a mellékhatások előrejelzé-
se és lehetőség szerint megelőzése, de
legalább enyhítése kiemelt fontossággal
bír a kezeléssel való együttműködés javí-
tásában, és így a remisszió fenntartásá-
ban, valamint a relap szusok prevenciójá-
ban is (2, 3). 

A depressziós epizódok gyógyítása és a
visszaesések megelőzése legtöbbször
hosszú távú kezelést igényel, ezért kiemelt
figyelmet kell fordítanunk a kezeléssel va-
ló együttműködés problémáira és az
adherencia javítását célzó farmakopszi -
chológiai szempontokra. Így depressziós
pácienseink kivizsgálása során a bio-pszi-
cho-szociális szemléletű első interjúban
nemcsak a betegségtörténetre és az aktu-
ális tünetek feltérképezésére fókuszálunk,
hanem egyfajta pszichofarmakológiai
anam nézist is felveszünk. Ebben informá-
ciókat nyerünk arról, hogy milyen terápiás
próbálkozások történtek korábban és
ezek milyen eredményekkel és kompliká-

ciókkal jártak, különös tekintettel a hatás-
mellékhatás profilra. Az első találkozás
alkalmával a páciensnek a kezeléssel kap-
csolatos beállítódását, rejtett, vagy tudatos
félelmeit, ellenérzéseit és a kezeléssel
kapcsolatos ambivalenciáját sem hagyhat-
juk figyelmen kívül. A hatékony anti dep -
resszívum kiválasztása során nem elég
pusztán a páciens kulcstüneteire és a
gyógyszer farmakológiai profiljára fóku-
szálnunk. Legalább ennyire fontos a mel -
lékhatásprofil átgondolása is, hiszen csak
ennek alapján tudjuk a komplex terápiát
páciensünk életritmusához és életkörül-
ményeihez a lehető legjobban illeszteni.
Szerencsére ma már olyan komplex far-
makológiai jellemzőkkel bíró anti dep -
resszívumokkal is rendelkezünk, amelyek
hangulatjavító hatása kedvezőbb mel -
lékhatásprofillal társul. Így nem okoznak
olyan, az életminőséget negatívan befolyá-
soló tüneteket, mint például az alvászavar,
a szexuális diszfunkció, gasztroin tesz ti -
nális panaszok vagy éppen a hízás. Ezek-
nek az antidepresszívumoknak az alkal-
mazásával nemcsak depressziós páciense-
ink gyógyulását tudjuk elérni, de életmi-
nőségük helyreállítását is, biztosítva a
hosszú távú kezeléssel való együttműkö-
désüket. 
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